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       Webinar นี้น ำเสนอแนวทำงกำรจัดน ำแผนน้ ำประปำ

ปลอดภัยไปปฏิบัติใช้ในสถำนกำรณ์จริงระหว่ำงกำรเกิดโรค

ระบำด COVID-19 พร้อมบอกเล่ำประสบกำรณ์ด้ำนน้ ำประปำ

ปลอดภัยในประเทศเวียดนำมและศรีลังกำ  

 

      การพัฒนาองค์ความรู้ต่อความท้าทายในระดับโลกใน

เร่ืองแผนน ้าประปาปลอดภัยและความมั่นคง : มุมมองของ WHO 

 ผู้ บ ร ร ย ำย  Rory Moses Mckeown จ ำก  World 
Health Organization Switzerland บรรยำยถึงผลกระทบของ
โควิด-19 ต่อด้ำนน้ ำสะอำด สุขำภิบำล และสุขอนำมัย (WASH), 
กำรบริหำรจัดกำร WASH รวมไปถึงกำรวำงแผนน้ ำประปำ
ปลอดภัยและเครื่องมือต่ำงๆ ที่สนับสนุนแผนน้ ำประปำ
ปลอดภัยใหม้ีควำมยืดหยุ่นเหมำะกับสถำนกำรณ์โรคระบำด 

 กำรที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงน้ ำที่สะอำดและมี
ปริมำณเพียงพอได้ในช่วงที่มีกำรเกิดโรคระบำดจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคได้  กำรลงทุนในเรื่องของ WASH เป็นกลยุทธ์ที่
คุ้มค่ำที่สุดในกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับโรคระบำด และ
กำรจัดกำร WASH ที่เข้มแข็งเป็นบทบำทส ำคัญในกำรช่วย
ป้องกันกำรส่งต่อของโรค อย่ำงไรก็ตำมยังมีประชำกรกว่ำ 
2.2 พันล้ ำนคนทั่ ว โลกที่ ไม่สำมำรถเข้ ำถึ งน้ ำสะอำดได้   
สถำนกำรณ์ COVID-19 จึงท ำใหเ้กิดกำรตระหนักในควำมไม่เท่ำ
เทียมในด้ำนนี้มำกขึ้น  

 COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อกำรด ำ เนินงำนด้ำน
ประปำ เช่น ขำดแคลนพนักงำน  มีทรัพยำกรจ ำกัด (อะไหล่ 
น้ ำมันเช้ือเพลิง ผู้รับจ้ำง)  ไม่สำมำรถเข้ำไปด ำเนินงำนหน้ำงำน
เพื่อบ ำรุงรักษำหรือทดสอบระบบได้  รำยได้ลดน้อยลง เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของ
กำรจ่ำยน้ ำประปำ  กำรเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจึงท ำให้องค์กร
เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อให้สำมำรถ
รับมือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 WHO ได้เผยแพร่ค ำแนะน ำในกำรบริหำรจัดกำรงำน
ด้ำนน้ ำประปำในช่วง COVID-19  มีประเด็นส ำคัญหลัก คือ  
1) ปกป้องแหล่งน้ ำดิบ  2) รักษำคุณภำพของน้ ำ ณ จุดจ่ำยน้ ำ 

จุดเก็บน้ ำ หรือจุดที่มีกำรใช้น้ ำ   3) ตรวจสอบให้มั่นใจว่ำ
น้ ำประปำในครัวเรือนมีกำรจัดเก็บและจัดกำรอย่ำงปลอดภัย  
ซึ่งมำตรกำรในกำรรับมือนั้นก็คือกำรวำงแผน น ำไปใช้และ
ติดตำมเฝ้ำระวัง ผ่ำนกำรจัดท ำแผนน้ ำประปำปลอดภัย   

 
 แผนน้ ำประปำปลอดภัย (WSP) คือวิธีประเมินและ
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรผลิตน้ ำประปำ ตั้งแต่ต้นน้ ำ 
กลำงน้ ำ จนถึงปลำยน้ ำ เพื่อให้ได้มำซึ่งน้ ำประปำที่สะอำด
ปลอดภัยแก่กำรบริโภค  โดยในแผนน้ ำประปำปลอดภัยนั้นจะมี
วิธีกำรเชิงรุกในกำรรับมือ/จัดกำรกับสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยง เช่น 
น้ ำท่วม ภัยแล้ง อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ระดับน้ ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น 
เป็นต้น  

 กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศหรือ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินอื่นๆ (เช่น โรคระบำด) ตำมแผนน้ ำประปำ
ปลอดภัย ควรมีแนวทำง ดังนี ้

คำดกำรณ์   ก่อนเกิดเหตุกำรณ์ 
ตอบสนอง         
จัดกำร 
ฟื้นฟ ู
น ำไปปรับใช้ 

ซึ่งโควิด-19 ท ำให้ต้องมีกำรวำงแผนตอบสนองต่อสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินที่เพียงพอ  มีกำรฝึกอบรมพนักงำนและผู้ผลิต/จัดส่ง ให้
พร้อมอยู่เสมอ และเช่ือมโยงไปยังแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจด้วย 

 

 

 

 

แนวทางอันชาญฉลาดส้าหรับการน้าแผนน ้าประปาปลอดภัย 
และแผนความมั่นคงไปปฏิบัติใช้ในช่วงมีโรคระบาด 

โดย International Water Association (IWA) Sri Lanka 



 

 

 

      ท้าความเข้าใจความจริงพื นฐานในการน้า WSP ไปใช้

ระหว่างเกิดโรคระบาด  

ผู้บรรยำย Asoka Jayaratne จำก Yarra Valley Water 

ได้แบ่งปันประสบกำรณ์กำรน ำ WSP ไปปฏิบัติใช้ในประเทศ

ออสเตรเลีย กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับอุบัติกำรณ์และ

สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน รวมถึงบอกเล่ำกำรด ำเนินกำรด้ำน WSP 

ในช่วงที่เกิดโควิด-19 

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเกิดโรคระบำด ได้มีกำรน ำ

แนวทำงของ WSP: Module 8 ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรใน

สถำนกำรณ์ปกติและสถำนกำรณ์ฉุกเฉินมำใช้ ซึ่งกำรประปำใน

เมลเบิร์นได้มีแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในด้ำนต่ำงๆ ไว้อยู่

แล้ว อำทิ ด้ำนคุณภำพน้ ำ, ควำมต่อเนื่องของกำรจัดส่ง, ผู้รับ

จ้ำง/พันธมิตร,  กำรท ำงำนที่บ้ำน/พำร์ทไทม์ซึ่งมีระบบรองรับ

กำรท ำงำนแบบนี้ อยู่ แล้ ว ,  ระบบกำรบริกำรลูกค้ ำผ่ำน

อินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ, ระบบกำรเข้ำถึงและควบคุม

ระบบแบบทำงไกล (เช่น ระบบ SCADA) เป็นต้น ซึ่งช่วยให้

สำมำรถทรำบข้อมูลและปฏิบัติงำนได้แม้ไม่ต้องลงพื้นที่จริง

ในช่วงโควิด-19  

นอกจำกนี้ยังมีระบบที่ระบุงำนที่มีกำรวำงแผนว่ำจะ

ด ำเนินกำรและงำนเร่งด่วน โดยแสดงบนเว็บไซท์ให้ผู้ใช้น้ ำ

สำมำรถรับทรำบข้อมูลได้ทันทตีลอดเวลำ 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงโควิด-19 ได้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจำกมีโควิด-19 สิ่งส ำคัญของหน่วยงำนด้ำนกำร

ประปำคือ ควรมี Dashboard เพื่อบันทึกข้อมูลและน ำข้อมูลมำ

วิเครำะห์ต่อไป  สิ่งท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเติมคือ 1) ควรมีอุปกรณ์ที่

ใช้กำรเข้ำถึงและควบคุมแบบระยะไกลเพิ่มมำกขึ้น  2) น ำกำร

เครำะห์ข้อมูลอัจฉริยะไปขยำยผลและต่อยอด  3) ลงทุนใน

อุปกรณ์และนวัตกรรมที่สง่เสรมิเทคโนโลยีแบบระยะไกลมำกข้ึน 

 

      แนวทางการลดความเสี่ยงผ่านแนวคิด WSP และ 
ถอดบทเรียนจากเวียดนาม 

 ผู้บรรยาย Ton Tuan Nghia จาก World Health 
Organization Vietnam กล่าวถึงสองประเด็นหลักคือ แนวคิด 
WSP และการถอดบทเรียนจากประเทศเวียดนาม 

   

 

 

 

 

 

แนวทางอันชาญฉลาดส้าหรับการน้าแผนน ้าประปาปลอดภัย 
และแผนความมั่นคงไปปฏิบัติใช้ในช่วงมีโรคระบาด 

โดย International Water Association (IWA) Sri Lanka 

แผน 
BCP 

ทีมบริหารจัดการอุบัติการณ์ 

งานด้าน
น ้าประปา
ที่มั่นคง 

งานที่
วางแผน/

ไม่ได้วางแผน 

น ้าดื่ม
ปลอดภัย 

WSP 

- แผนห้องปฏิบัตกิาร
โรคระบาด 

- แผนติดตามลดขนาด
ตามความเส่ียง 

- ท้าข้อตกลงกับ
ห้องปฏิบัติการที่อื่น 

- มีห้องปฏิบัติการ
ชั่วคราว 

- ทดสอบตวัอยา่งจากที่บา้น 
- การขนส่ง 

WSP แบบ
ระยะไกล 

การตรวจสอบ
และการ

รับรองแบบ
ออนไลน์ 
(Virtual) 

การฝกึอบรม
แบบออนไลน์ 

(Virtual) 



  

 

 
 

 สาเหตุที่ท้าไมต้องมี WSP ในเวียดนาม เนื่องจากแม้
น ้าท่ีผลิตออกมาจากโรงงานจะสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยและ
เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ แต่ประชาชนไม่กล้าที่จะดื่ม
โดยตรง เพราะกลัวการปนเปื้อนและแหล่งน ้าดิบไม่มีคุณภาพ
อย่างมาก จึงแก้ไขโดยใช้วิธีการเชิงรุกและเน้นการป้องกันมาก
ขึ น แทนการทดสอบคุณภาพน ้า ณ จุดผู้ใช้น ้าซึ่งไม่ค่อยประสบ
ผลส้าเร็จ (จ้านวนจุดที่ทดสอบน้อย ล่าช้า) ซึ่ง WSP เป็นสิ่ง
ส้าคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายตั งแต่ต้นน ้า จนมาถึง
ปลายน ้าเพื่อให้ผู้ใช้น ้ามีน ้าที่สะอาดปลอดภัยไว้ใช้  

 WSP คือการระบุและการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ครอบคลุม โดยใช้หลายอุปสรรคในการท้าให้รักษาระดับคุณภาพ
น ้าที่ดีไว้ มีการใช้มาตรการปกป้องแหล่งน ้าดิบและการพัฒนา
โครงสร้างขั นพื นฐาน มีการด้าเนินงานและบ้ารุงรักษา และ
ติดตามและประเมินผลคุณภาพน ้า 

 WSP มีทั งหมด 11 โมดลด้วยกัน แต่ขอกล่าวถึงโมดูล
ที่ส้าคัญๆ ดังนี  

- โมดูล 3: ระบุความเสี่ยงและเหตุอันตราย  หากจัดท้าโมดูลนี 
อย่างถูกต้อง จะช่วยให้สามารถระบุได้ว่ามีสิ่งใดที่ผิดปกติใน
ระบบต้งแต่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า  ซึ่งเอื อต่อการหาวิธีลด
ความเสี่ยงนั นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- โมดูล 4: ก าหนดมาตรการควบคุม  เมื่อมีการระบุความเสี่ยง
แล้ว ให้ทีมงาน WSP หาวิธคีวบคุมความเสี่ยงนั นๆ  

ในประเทศเวียดนามมีการด้าเนินการด้าน WSP ใน
หลายภาคส่วน กล่าวคือ มีการก้าหนดใช้ในระดับนโยบาย
ระดับประเทศ มีการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายแห่ง
ทั่วประเทศ  มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ อีกทั งยังมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบ่งปันประสบการณ์เพื่อน้าไปพัฒนา
ต่อยอดต่อไป 

จากประสบการณ์ต่างๆ สามารถถอดบทเรียนด้าน 
WSP ในประเทศเวียดนามได้ ดังนี  
- WSP ควรถูกบรรจุอยู่ในระบบมาตรฐานระดับประเทศเพื่อการ
ด้าเนินการอย่างยั่งยืน  
- กฎหมายด้านน ้าดื่มควรรวมถึงเรื่อง WSP ด้วย 
-  ควรมีคณะกรรมการอ้านวยการระดับจังหวัด เพื่อการ
ประสานงานในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ควรมีการปรับปรุงอัตราค่าน ้าในปัจจุบันให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ในการนินงานเพื่อความยั่งยืนของ WSP 

  

 

 

 
 

  

     การจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติด้วยการใช้แผน
น  าประปาปลอดภัยเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน “เร่ืองราว
ที่ประสบผลส าเร็จจากศรีลังกา” 

 ผู้บรรยาย S.K. Weragoda จาก Ministry of Water 
Supply ได้น้าเสนอมุมมองเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ WSP ใน
ประเทศศรีลังกา 

 แต่ก่อนศรีลังกาไม่มี WSP ท้าให้ไม่สามารถจัดการ
รับมือกับภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น สึนามิ (2004) ซึ่งกระทบต่อคุณภาพน ้า แหล่งน ้าดิบ,  โรค
ไวรัสตับอักเสบ A ระบาด (2006) เป็นต้น จึงท้าให้หันมาเห็น
ความส้าคัญของการจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึง
ความเสี่ยงต่างๆ  โดยมีการด้าเนินการ เริ่มตั งแต่ปี 2012 ที่เริ่ม
จากไปประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมตามประเทศต่างๆ 
จากนั นมีการจัดตั งคณะกรรมการ WSP ระดับสูงขึ นในปี 2016 
มีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ชาติ จนกระทั่งในปัจจุบันมีการท้า 
WSP ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีการด้าเนินการที่ได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในประเทศ  

 ศรีลังกามีการจัดท้า WSP Country Report โดยได้รบั
ค้าแนะน้าในการท้าแผนกลยุทธ์จากผู้เช่ียวชาญระดับโลกจาก
ประเทศต่างๆ ด้วย 

 สิ่งที่ศรีลังกาจะพัฒนาต่อไป มีดังนี  
- การพัฒนาด้านวิจัยและเทคโนโลยี  
- น้าเรื่อง WSP แทรกลงไปในนโยบายร และการก้าหนดเป็น
นโยบายหลัก  ซึ่งศรีลังกายังคงต้องมีการสร้างกรอบนโยบาย
ส้าหรับการน้า WSP ไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการสร้าง
เครือข่าย และได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อการด้าเนินการ
อย่างยั่งยืนต่อไป 
- สร้างห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน ้าขั นสูงในเมือง Kandy     

 

      การใช้อุปกรณ์ IoT/ICT เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตาม
แผนน  าประปาปลอดภัย 
 ผู้บรรยาย Laxman Attanayake จาก Act Smart 
Solutions (PVT) LTD บรรยายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ IoT/ICT 
เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานตามแผนน ้าประปา
ปลอดภัย 

 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท้าให้ต้อง
เกิดการล็อคดาวน์ มีการรักษาระยะห่าง ท้าให้การด้าเนินงาน
บางอย่างไม่สามารถท้าได้และต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จึงมีการ
รวบรวมข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อหาวิธีการจัดการข้อมูลนั นด้วย
วิธี/เทคโนโลยีใหม่ เช่น การน้า IoT มาใช้ส่งข้อมูล (อาทิ ข้อมูล 
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ด้านคุณภาพน ้า ระดับน ้าและปริมาณน ้า) มายัง Dashboard 
และมีการแจ้งเตือนทันที,  มีการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการ
จัดการลูกค้าตัวใหม่ และมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของน ้าประปา ท่ีช่ือว่า SafWat  
   SafWat เป็นแอปพลิ เคชันที่ เจ้ าหน้าที่ทุกระดับ

สามารถท้างานแบบ
คู่ขนานทางไกลได้,  มี
ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ใ น
รูปแบบการเก็บข้อมูล/
มีหลายภาษา,  สามารถ
เก็บข้อมูลออฟไลน์ได้
ผ่ า น ก า ร ใ ช้ แ อป ฯ , 
สามารถปักหมุดระบุ
ต้าแหน่ง, มีปฏิทินและ

การแจ้งเตือนส้าหรับกิจกรรมตามตาราง WSP  
 นอกจากนี ยั ง มี ก า ร ใ ช้ ร ะ บบ คล า วด์ , Mobile 
Application, Website Application และระบบ IoT ร่ วมกั บ
โปรแกรม Zoom เพื่อติดต่อปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องได้ทันที 

 
 จากการที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ไว้
อย่างเป็นระบบนั น จะช่วยให้สามารถพัฒนาแผนพัฒนาปรับปรงุ 
แผนการด้าเนินงาน แผนติดตามเฝ้าระวัง แผนฉุกเฉิน แผน
ตรวจสอบ (Audit Plan) ต่อไปได้ 
 
     ช่วงถาม – ตอบ 
1. ควรด้าเนินการด้าน WSP อย่างไรในประเทศด้อยหรือก้าลัง

พัฒนาที่ไม่มีนโยบายน ้าหรือแนวทางหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่
เหมาะสม? 
  WSP สามารถด้าเนินการได้โดยไม่ต้องมีนโยบายหรือ

แนวทางปฏิบัติระดับชาติโดยผู้ผลิตน ้าประปาเอง  WSP ไม่ใช่
งานที่เพิ่มขึ น แต่เป็นแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการความ
เสี่ยง ผู้ผลิตน ้าประปามีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั นตอนของ
กระบวนการผลิตใหได้ตามมาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
2. แผนน ้าประปาปลอดภัยหรือแผนความมั่นคง? ขั นตอน
เพิ่มเติมต่อไปส้าหรับแผนความมั่นคงคืออะไร 
 แนวคิดของ WSP ควรค้านึงถึงภัยคุกคามต่อปริมาณ

น ้าเนื่องจากเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน  WSP ควร
พิจารณาภัยคุกคามจากปริมาณผลกระทบในปัจจุบัน/อนาคต
เสมอ ซึ่งโดยพื นฐานแล้วจะพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความ
มั่นคงด้วย  
3. คุณเห็นความท้าทายอะไรสา้หรบัสาธารณูปโภคดา้นน ้าในการ
รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดในกรณีของประเทศก้าลัง
พัฒนา? 
 ยังขาดความรับผิดชอบจากองค์กรผลิตน ้าประปา, มี

ทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์จ้ากัด, ขาดการ
เตรียมพร้อมส้าหรับเหตุฉุกเฉิน (ไม่มีแผนสาธารณูปโภคด้านน ้า
ระดับประเทศ/ภูมิภาค) 
4. จะมั่นใจได้อย่างไรว่าทีม WSP จะด้าเนินการและตรวจสอบ 
WSP เป็นระยะ? การไม่มีชุดทดสอบคุณภาพน ้า และ WSP ที่มี
ประโยชน์คืออุปสรรคในการน้า WSP ไปใช้ในบริบทชนบท เรา
จะแก้ไขปัญหาประเภทนี ได้อย่างไร? 
 ทีมจ้าเป็นต้องเข้าใจความรับผิดชอบและจัดสรรเวลา

อย่างเพียงพอในการจัดการ WSP ซึ่งขึ นอยู่กับทีมในการจัดการ
ทรัพยากรและความรับผิดชอบตามที่แนะน้าในคู่มือ WSP   
 ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุสิ่งที่จ้าเป็นในการ

ปรับปรุง เช่น ชุดทดสอบ จากนั นจึงเป็นความรับผิดชอบของทีม 
WSP ในการหาทนุเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
5. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่ เป็นทางการใน 
ศรีลังกาเป็นประเภทใด? ท้างานอย่างไร? อะไรคือสิ่งจูงใจหรือ
การลงโทษในกรณีของการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามหลังจาก
การตรวจสอบจากภายนอกนั น? 
 มีการเชิญสถาบันอิสระ (Institute of Engineer 'Sri 

Lanka - IESL) ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก WHO Colombo 
IESL มีการเรียกใช้ผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
ให้เป็นผู้ตรวจสอบน้าและวิศวกรด้านน ้าที่เกษียณอายุแล้วให้
เป็นผู้ตรวจสอบด้านเทคนิค  มีการเชิญผู้ตรวจสอบหลักหนึ่งคน
และผู้ ต ร วจสอบด้ า น เทคนิ ค และผู้ จั ด ก า รทั่ ว ไ ป ขอ ง
คณะกรรมการน ้า มีการจัดท้ารายงาน หากสิ่งใดที่บันทึกว่ามี
ความส้าคัญจะมีการออกแบบรายงานความไม่สอดคล้อง (NCR) 
และคัดลอกไปยังผู้บริหารระดับสูง  และเจ้าหน้าที่ ระดับ
ปฏิบัติการต้องรับผิดชอบในการตอบกลับภายในสองสัปดาห์ 
จากนั นจึงติดตามและตรวจสอบจนกว่าจะจบ 
 
 

URL Record ต้นฉบบั  

https://www.youtube.com/watch?v=jlVF_hSebW0&t=3834s 
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